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Heyeti Vekilenin mevkii tat •
bikta bulunan bütçe hakkındaki

İhtikâr komîsyonunda..
Vilâyette müteşekkil komisyon dün

e

kahve ihtikârmın tetkikîne başladı
Şeker mes'elesi
MaHkemeve intikal

r

Vilâyet Mektupçusu Osman Beyin
riyasetinde müteşekkil komisyon dün den itibaren kahve ihtikânnı tetkika
başlamıştır.
Komisyon Ticaret Odasmda çalış maktadır. Dün Ticaret Müdiriyeti U rafmdan isimleri bildirilen tacirler birer
birer davet edilmis, alış ve satış muameleleri tetkîk olnnmuştur. >
Komisyon cumartesi günü işini bitirecektir.

Belediyenin yaptığı tetkikat
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Belediye, gıdaî madde fiatlarını yükseltenler hakkmda tahkikat yapmak tadır.
Bu hususta Belediye reis muavini Nuri
Bey şu izahatı vermiştir:
«— Şeker, pirinç, kömür ve saire fiatlarını tetkik ediyoruz. Bu kabil esya nm fiatlannı gayritabiî şekilde yükseltenler hakkmda şiddetle hareket olunacaktır.»
Diğer taraftan gaz ve benzin fiatları
üzerindeki tetkikat ta devam etmektedir.

Şeker mes'elesi mahkemede
Şeker fiatlannda ihtikâr yapıhp ya -

Orijinal Boyut : 13 * 17 cm

So>ı gunlerde fiatları yükselen ve bu hu •
susta tahkikat yapüan bir bemin satış
noktası
pılmadığı hakkında tetkikat icra eden
komisyon, mazbatasını Müddeiumumiliğe vermişti. Müddeiumumilik, bu maz
bata üzerine Alpullu fabrikasını mah— Mabadi var —
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mhuriyei

İhtikâr komisyonunda...
-M^^>—

Vilâyette müteşekkil komisyon dün
kahve ihtikârınm tetkikine basladı
( Birinci sahifeden mabait )

tına yüzünden bir kaza vuku bulduI ğuna dair hiç bir haber gelmemistir.
\ Yalnız Yunan bandıralı Leandros isminde bir vapur Gelibolu civarında
karaya oturmuş ve henüz kurtarılamamıstır.

<

n

e
-

•

Fatin Beyin

beyanatı

Kandilli Rasatanesi Müdürü Fatin
Bey hava vaziyeti hakkında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur:
«— Havaların bu kadar şiddetli
geçmesini biz de hayretle karsılıyoruz. İstanbul 25 senedenberi böyle
soğuk ve kar görmemiştir. Yaptığı mız tahminlere göre kıs 15 marta
kadar sürecektir. Karın bir hafta kadar fasıla ile tekrar yağmağa başlıyacağı zannedilebilir.
Kışın bu kadar şiddetli olmasının
sebebini henüz tahmin edemiyoruz.
Martin on beşinden sonra karı yağ murların takip etmesi muhtemeldir. •

Odun fiatları

yiizde

yüz

arttt

Bir kaç gündenberi havaların fırtınalı ve karh gitmesi yüzünden şehre hariçten odun ve kömür gelmediği
cihetle odun fiatları yüzde yüz nisbetinde fırlamıştır. Evvolce meşe odununun beher çekisi kayıkta (180),
depoda (240) kuruşa satılmakta iken
depolarda altı liraya satılmaktadır.
Orijinal Boyut : 13 * 18 cm

bu fiatlar bugün kayıkta 320 kuruşa,
depolarda altı liraya satılmaHadır.
Fmdıkh ve Kabataş ile Haliç, Kumkapı ve Yenikapı'daki odun depolarında geçen sene stokundan bir dirhem odun kalmamıştır. Trakya'dan
ve Karadeniz'den odun gelmediği
cihetle piyasada Yalova ve sevahi lindeki ormanlardan getirilen ıslak
ve gürgenle karısık odunlar satı! maktadır. Mahalle arasmdaki perakendecilerin okkası üç buçuk kuruşa
odun sattıkları görülmektedir.
Kömür mes'elesine gelince, sehirde mangal kömiirü de azalmıştır.
Memlekette bir kok kömürü buhranı da devam etmektedir. Yerli kok
kömürleri arzu edildiği nisbette buIunamamaktadır.

Muğla'da havalar

Muğla 2 (A.A.) — Muğla'yı çe viren Yılan'h ve Göktepe gibi yük.sek
dağlara külliyetli kar düşmüstür. Gelip gitme müşkülâtla yaoılmaktadır.
Havalar vilâyet dahilinde baharı andırır derecede mutedil gitmektedir.
Her tarafta bademler ciçek açmıştır.
Muğla 2 (A.A.) — Son günlerdeki
soğuklar bütün fidanları yüzde altmış hasara uğratmıştır. Zürra yeni den fidan yetiştirmek için çalışmaktadır.

